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برآورد پوشش ثبت مرگ بزرگساالن در نظام ثبت احوال
ایران در دوره زمانی  5731تا :5731
کاربرد روش توسعه یافته نسلهای منقرض فرضی
محمد ترکاشوند مرادآبادی

چکیده
پوشش ثبت مرگ در کشورهای در حال توسعه دچار کمثبتی سسیته هیتح تق حیض حاریر ررسی
پوشش ثبت مرگ در سیرسن در دوره زمان  5731تا  5731سسته دسدههیای میورد سسیتهاده شیامد دسده
جمعحّت در سرشماریهای 5731تا  5731و دسده مرگ ثبت شته در سال جاری در دوره مذکور سسته
پس سز سرزیا

دسده جمعحّت و مرگ ،پوشش ثبت مرگ رآورد شته سسته ررسیب پوشش ثبت میرگ

ا کارگحری روش نسدهای من رض فرر و در ازههای سنّ مختلف و ه تهکحک جنس و رسی سه
دورهی زمان  5731تا  5731 ،5731تا  5731و  5731تیا  5731در کید کشیور یرآورد شیته سسیته
متوسط رریب پوشش ثبت مرگ زرگساالن ه ترتحب در دورههیای زمیان میذکور یرسی میردسن در
مقتوده م ادیر  37/3تا  37/2 ،33/3تا  33/3و  33/3تا  33/3و رسی زنان ه ترتحب در مقتوده 35/3
تا  33/2 ،32/1تا  31/3و  32/3تا  38/7رآورد گردیته نتایج نشاندهنته سین سست که دسدههیای ثبیت
مرگ سگرچه دسرسی خطا کمثبت هستنت ،ول سین دسدهها قا د سصالح هستنت و می تیوسن یا سسیتهاده سز
آنها ه صورت مست حم ه رآورد شاخصهای مرگومحر ه تهکحک سنّ و جنس و شیناخت رونیت و
سطح مرگومحر در کشور پردسخته
واژگان کلیدی :ثبت سحوسل ،ثبت مرگ ،کمثبت  ،روشهای مبتن

ر توزیع مرگها ،سیرسن
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مقدمه و بیان مسئله
رنامهریزیهای سالمت در یک جامعه نحازمنت دسدههای دقحیض جتیت تعحیحن سیطح و تیححیرست
شاخصهای نشان دهنته سالمت در جمعحّت سسته شیاخصهیای میرتبط یا میرگومحیر جیز
سصل ترین شاخصهای تعححنکننته ورع سالمت در یک جمعحّیت هسیتنته سمیروزه نحیاز سسیت
حتسقد رآورد قا د سعتمادی سز سطح و سلگوی مرگومحر در کشور ر سساس سنّ و جنس وجود
دسشته اشته مرگ در تعریف جمعحتشناخت

هعنوسن خاموش شتن دسئم عالئم ححات پیس سز

تولت سست و در طب ه نتی متیحرهای جمعحت  ،در دسته وقایع جمعحتی قیرسر می گحیرد سسیرسی
)5732ه وسقعه مرگ ذستاً پحشآمتی سست که در ط زمان و ه صورت ناهمزمان یرسی سفیرسد ر
م دهت و رخالح مشخصههای جمعحت

ه صورت همزمان مشاهتهپذیر نحسیت و سز سیین روی

«ثبت در هنگام وقوع» تترین روش رسی گردآوری سطالعات مرگها سسته متاسهانه نظیامهیای
ثبت مرگ در کشور های در حال توسعه ناکارآمت هستنت و پوشش ثبت میرگ در سیین کشیورها
کامد نحست و لذس نر های مرگومحر در سین کشورها دچار کم رآورد سست سهحد و چوی ،2118
هحد ،یو و چوی  ،2113هحد )2113ه
کامیید نبییودن ثبییت مییرگ و عییتم سطمحنییان ییه دقییت آن اعیین شییته سسییت کییه مق ییان
جمعحّتشناس

ه سرسئه روشهای در جتت سرزیا

دقت پوشش سین دسدهها پردسخته و ناگزیر سز

تصقحح دسدهها پحش سز سستهاده سز آن اشنته معموالً سین روشها ر روی ثبت مرگ زرگسیاالن
متمرکز هستنت و در حوزه مرگومحر کودکان حشتر سیع می شیود سز روشهیای یحرمسیت حم و
دسدههای پحمایش سستهاده شوده گروه سز روش ها کیه میرتبط یا یرآورد پوشیش ثبیت میرگ
زرگساالن هستنت ،تقت عنوسن روشهای مبتن

ر توزیع مرگها 5شناخته م شونته مزیت سیین

روشها در سین سست که عالوه ر سطح مرگومحر ،توزیع سنّ و جنس محزسنهای مرگومحیر رس
فرسهم م کننت سمولترسی و دیگرسن  ،2157هحد ،یو و چوی )2113ه
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1 Death Distribution Methods

برآورد پوشش ثبت مرگ بزرگساالن در نظام ثبت احوال ایران در 822 ...

روشهای مبتن

ر توزیع مرگها سز جمله روشهای جمعحّتشناخت هستنت که در دهههای

 5371و  5331در تالش رسی رآورد پوشش ثبت مرگ ه وجود آمتهسنت سهحد  ،5333پرسیتون
و هحد  ،5331نت و هوریوچ  ،5335هحد و چوی )2118ه سین روشها مبتن

ر م ایسه توزیع

سنّ مرگهای ثبت شته ا توزیع سنّ جمعحّت زنته ،که در آن مرگها ر دسده ،یوده و شیامد
روش توسزن رشت رسس 5س ،)BGBروش تعمیحمیافتیه تیوسزن رشیت 2س ،)GGBروش پرسیتون و
کول 7س ،)P&Cو روش تعمحم یافته آن ه نام نسیدهیای من یرض فرری  8س ،)SEGترکحیب دو
روش تعمحم یافته توسزن رشت و نسدهای من رض فرر س )GGB,SEGو توسعهیافته نسدهیای
من رض فرر  1هستنته سین روشها ه صورت گسترده در سرشماریها و ثبت ححیات
گرفته م شونت و ت ریباً رسی  511کشور ه وسحله سازمان جتان

یه کیار

تتسشت 7رسی ررسی میرگ

زرگساالن سستهاده شتهسنت سماترز و دیگرسن)2111 3ه
مطالعات صورت گرفته در حوزه ثبت مرگ در سیرسن نشان سز پایحن ودن کحهحت ثبیت میرگ
در سیرسن هستنت سرحمان  ،5737س تی  ،5733رشحتی  ،5733سمحرخسروی  ،5731دفتر سطالعات
و آمار جمعحّت سازمان ثبت سحوسل  ،5731سازمان ثبیت سحیوسل  ،5738ح یان و میرسدی م یتم
 5738و  ،5731محریان و دیگرسن  ،5731الریجان  ،5733کیارگر رسری  ،5733شیریه ،5733
علحزسده  ،5733شکوهمنت  ،5731مؤمنطایهه  ،5731زنجان  ،5732خسروی و همکیارسن ،2113
پورملک و همکارسن  ،5737قترت  ،5737مقمودیان و همکیارسن  ،5735کوششی و همکیارسن
 ،5737ترکاشونت و فالح )5733ه نکتهسی که در سکثریت سین مطالعات مشاهته م شود سین سسیت
که سگرچه در عنوسن آنتا ه کمثبت و دیرثبت سشاره م شود ول در عمد حشتر ر روی تأخحر در
ثبت متمرکز هستنته
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)Brass Growth Balance (BGB
)General Growth Balance (GGB
)Preston and Coal (P&C
)Synthetic Extinct Generation (SEG
Extended SEG
WHO
Mathers CD, Fat DM, Inoue M, Rao C, Lopez AD
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در مطالعه ترکاشونت مرسدآ ادی س )5737ه ررس کیارآی روشهیای جمعحیتشیناخت در
رآورد پوشش ثبت مرگ در کشور پردسخته شته سست و نشان سز سین سست که ا سستهاده سز سیین
روشها م توسن ه رآورد پوشش ثبت مرگ در کشور پردسخته در مطالعه مذکور نظیر یر سیین
سست که روش توسعه یافته نسدهای من رض فرر

تترین نتحجیه رس در یرآورد پوشیش ثبیت

مرگ ،در شرسیط جمعحت کشور سیرسن ،تست م دهته در مطالعه حارر قصت ر سین سست که ر
سساس نتایج مطالعه مذکور و ا سستهاده سز روش ذکر شته ه رآورد درصیت کیم ثبتی میرگ در
سیرسن ر سساس دسدههای نظام ثبت سحوسل در ط دروه زمان  5731تا  5731پردسخته شوده

پیشینه مطالعه ثبت مرگ در ایران
جتت آشنای

حشتر ا موروع مورد پژوهش در سین قسمت ه خالصهی یافتههای تست آمیته

سز مطالعات صورت گرفته در حوزه تاخحر و عتم ثبت فوت در سیرسن پردسخته م شوده آگیاه سز
نتایج سین مطالعات ه ما در فتم تتر نتایج تقوالت پوشش ثبت فوت در کشور کمیک کیرده و
قترت تقلحد ما رس در ررس نتایج پوشش ثبت فوت ه دست آمته سفزسیش م دهته
گروه سز مطالعات سنجام شته در کشور ه ررس تاخحر در ثبت مرگ در کشور پردسختیه و
نظر مرسجعهکننتگان در مورد علت تأخحر رس پرسحته و سز آن طریض ه تقلحد دیرثبت م پردسزنیته
سمحرخسروی س ،)5731دفتر سطالعات و آمار جمعحّتی سیازمان ثبیت سحیوسل س ،)5731ح یان و
مرسدی م یتم س 5738و  ،)5731محرییان و دیگیرسن س ،)5731الریجیان س ،)5733کیارگر رسری
س ،)5733شریه س ،)5733علحزسده س ،)5733شکوهمنت س ،)5731مومنطایهه س )5731سز جمله سین
مطالعات م اشنته در وسقع در سین مطالعات ا مرسجعه ه مرسکز ثبت ،مشخّصیات سفیرسد مرسجعیه
کننته رس ررس کرده و سز سین طریض ه تقلحد عوسمد موثر ر تأخحر در ثبت فیوت پردسختیهسنیته
رسساس نتایج سین مطالعات متمترین عوسمد تاخحر در ثبت فوت شامد عتم آگاه سفرسد سز قانون
ثبت سحوسل ه ویژه در حن روستایحان و
فوسیت ثبت فوت و حت

سوسدها م اشته

سیوسدی و عیتم آگیاه سفیرسد سز

اورهای سنّت متضاد ا سین موریوع یه صیورت مشیخّص در مطالعیه

کارگر رسر س )5733در خرسسان رروی مشاهته شیته و میردم روسیتاها کیه در خیانوسدههیای

برآورد پوشش ثبت مرگ بزرگساالن در نظام ثبت احوال ایران در 820 ...

گسترده زنتگ م کننت ه رسحت حارر ه س طال شناسنّامه فرد متوف نحستنته چرس که شناسینّامه
رسی آنتا یادگاری سز فرد متوف شناخته م شود و اطد نمودن آن رسی آنتیا سیخت سسیته در
کنار سین موروع ایت ه عتم نحاز سفرسد رسی ثبت فوت نحز سشاره دسشیته یرسی نمونیه سیتگان
متوف نحاز سست که جتت سنقصار ورسثت قبد سز هر چحز فوت سو رس ثبت کننت ،ول در رس طه یا
کسان که مالکحت

ر منا ع سقتصادی نتسرنت س ه ویژه زنان) سینگونه سلزسمهای قانون وجود نتسرده

دیگر عامد وجود ن اط دورسفتاده روستای و عتم دسترس آنتا ه نظام ثبت سسته در سین رس طه
ایت ه عتم همکاری در دستگاه های ذیر ط نحز سشاره نموده سکثر گورستانهای روسیتای متیول
ثبت فوت نتسرنت و سفرسدی که وظحهه سطالع رسان فوت رس ر عتیته دسرنیت نحیز سلیزسم قیانون و
ح وق در سین زمحنه نتسرنته رسی نمونه شورسهای روستای وظحهه سعیالم فیوتهیای ر دسده رس
دسرنت ول سلزسم و ح وق در سین رس طه رسی آنتا وجود نتسرده
گروه دیگر علد تأخحر و کمثبت رس سز مسئولحن و دستانترکارسن مرتبط ا ثبیت وقیایع جوییا
شته و سز طریض ررس نظرست آنتا ه تقلحد علد کمثبت و دیرثبت و همچنیحن وریعحّت ثبیت
فوت در کشور پردسختهسنته سز جمله سین مطالعات؛ طیرح سیازمان ثبیت سحیوسل در همکیاری یا
صنتوق جمعحّت سازمان ملد متقت س ،)5738ح ان و مرسدی م تم س ،)5731و علحیزسده س)5733
م اشنت که ه شناسای مشکالت و موسنع ثبت وقایع ححات سز نظر دستسنترکارسن خبره سازمان
ثبت سحوسل پردسختهسنته رعف قانون و عتم سطالعرسان دقحض آن ه مردم ،عتم همکیاری یحن
سازمانها ،پر دردسر ودن مرسحد سدسری ثبت فوت ،و ودجه ناکاف جتت سجرسی سیازوکارهای
مناسب جتت ه پوشش در آوردن ن اط دورسفتاده روستای سز جمله سین عوسمد سسته
در مطالعات که ه سرزیا

مشکالت ثبت فوت در کشور م پردسزنت ،نکته مشا ه سیین سسیت

که سفرسد جامعه آگاه چنتسن

ه قوسنحن ثبت فوت و سلزسمات آن نتسرنت و حشتر فیوتهیای کیه

ثبت م شونت ناش سز نحاز سدسری سفرسد ه ثبت فوت وده سسته لذس در سکثیر مطالعیات تاکحیت یر
آگاه

خش

ه مردم در مورد قوسنحن ثبت فوت و جا سنتسختن قوسنحن ثبت فوت در ذهن میردم

دسرنت سصا ری 5733؛ دفتر سطالعات و آمار جمعحّت سازمان ثبت سحوسل 5731؛ ح ان و میرسدی
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م تم  5738و 5731؛ محریان و دیگرسن 5731؛ کارگر رسر 5733؛ شریه 5733؛ علحزسده 5733؛
شکوهمنت 5731؛ مومنطایهه )5731ه
گروه دیگر مطالعات نحز سز دسدههای ثبت سستهاده نموده و ا سستهاده سز فنون جمعحّتشیناخت
ه تقلحد ورعحّت پوشش آنتا پردسختهسنته س تی س )5733ر سساس نظر کارشناسان ه م تسر مورد
سنتظار رسی محزسن خام مرگ در کشور سشاره نموده و ا م ایسه آن ا محزسن مشاهته شته مرگ در
کشور ه پایحن ودن پوشش ثبت نظیر می دهیته س یتی و دیگیرسن س )5731نحیز سز روش گحیر و
ازگحر 5سستهاده کرده و ه سرزیا

دسدههای فوت در کشور م پردسزنته معاونت سنهورماتحک سستان

تترسن س )5731در گزسرش تقلحل رویتسد ثبت وفات در تترسن سز نسبت جنس و تیححرست آن در
ط زمان هعنوسن معحاری رسی تبود ثبت مرگ سسیتهاده می نماینیته قیترت س )5732در رسیاله
دکتری خود ا سستهاده سز روش معادله توسزن رسس ه سرزیا

دسدههای فوت در کشور م پردسزده

زنجان س )5732نحز ه مقاسبه نسبت فوتهای جاری ه معوقه پردسختیه و سز سیین طرییض ثبیت
مرگ در کشور رس سرزیا
دسدههای مرگ رس سرزیا

م کنته عحنی زینیا

س )5737نحیز سز طرییض فنیون جمعحّیتشیناخت

و سصالح کرده و سز آنها در پحش حنی محیزسن میرگ در آینیته سسیتهاده

م کنته کوششی و ترکاشیونت س ،)5737و ترکاشیونت س )5737نحیز یا سسیتهاده سز تکنحیکهیای
جمعحّت شناخت صرفا ه رآورد پوشش ثبت فوت در سستانهیا پردسختیهسنیته کوششی س)5733
رمن رآورد پوشش ثبت مرگ در سیرسن ،جتولهای عمر مست حم رس نحز رسی کد کشور ساخته
نتایج نشان دسد که در سالهای  ،5731-5731پوشش ثبیت جیاری فیوت در کشیور حیتود 37
درصت وده سسته ر پایهی یافتههای سین ررس م توسن سنتظار دسشت هر مولیود زنیته یه دنحیا
آمته در سال  5731ه شرط ثا تمانتن شرسیط زیست حتود  38/3سال ،سگر پسر اشیت حیتود
 37/2سال و سگر دختر اشت حتود  37/2سال عُمر کنته
ررورت سنجام مطالعه حارر در کنار پحشحنه ذکر شته در سین سست که عمته مطالعات سنجیام
شته ه ورعحّت تاخحر در ثبت مرگ پردسخته و موسرد مرگ ثبت نشته رس ررسی نکیردهسنیته در
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1 Capture-Recapture
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مطالعات که ا سستهاده سز فنون جمعحتشناخت

ه رآورد پوشش ثبت مرگ پردسخته شته سسیت،

روش های مناسب و مطا ض ا شرسیط جمعحت کشور مورد سستهاده قرسر نگرفته و لیذس نتیایجشیان
مورد تردیت سسته در مطالعه حارر ،ر سساس مطالعه ترکاشونت مرسدآ ادی س ،)5737و ا توجه ه
آزمون کارآی روشهای مختلف رآورد پوشش ثبت مرگ در کشور و تایحت سینکه توسیعهیافتیه
روش نسدهای من رض فرر و در ازههای سن خاص ،رریب پوشش ثبت میرگ تتیری رس
رسی کشور تست م دهت ،ا سستهاده سز روش مورد ذکر سع شته سست که رآورد نسبتا دقح
سز پوشش ثبت مرگ در کشور تست آورده شوده

روش و دادههای تحقیق
روش پژوهش حارر سسنادی و تقلحد ثانویه دسده موجود سسته دسدههای میورد سسیتهاده شیامد
تعتسد مرگ ه تهکحک سنّ و جنس ،رگرفته سز سطالعات ثبت جاری مرگ منتشر شته در سالنامه
آماری سازمان ثبت سحوسل کشور در فاصیله سیالهیای  5731تیا  5731و جمعحّیت یه تهکحیک
گروههای سن و جنس

ر گرفته سز سرشماریهای  5731 ،5731 ،5731و  5731منتشر شته در

درگاه آماری مرکز آمار سیرسن سسته الزم ه ذکر سست که دسده ثبیت میرگ یرسی جمعحّیت دسرسی
تا عحت سیرسن سست و لذس دسده جمعحّت نحز رسی جمعحّت ا تا عحت سیرسن سستخرسج شته سسته
جتت رآورد پوشش ثبت مرگ سز روش توسعه یافته نسدهای من رض فرر  5سستهاده شته
سسته ر سساس مطالعه ترکاشونت مرسدآ ادی س )5737سسیتهاده سز سیین روش در شیرسیط جمعحتی
سیرسن مناسبتر سز سایر روشها سست و خطای کمتری رس در رآورد پوشش ثبیت فیوت تسیت
م دهته در مطالعه فوق ر سساس شش روش رآورد پوشش ثبت فوت شامد؛ توسزن رشت رسس
س ،)BGBروش تعمحمیافته توسزن رشت س ،)GGBروش پرستون و کیول س ،)P&Cو روش تعمیحم
یافته آن ه نام نسدهای من رض فرر س ،)SEGترکحیب دو روش تعمیحم یافتیه تیوسزن رشیت و
نسدهای من رض فرر س )GGB,SEGو توسعهیافته نسیدهیای من یرض فرری

س Extended

 )SEGو در  77ازه سن  ،و ا سستهاده سز دسدههای مختلیف یه یرآورد پوشیش ثبیت میرگ در
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1 Extended SEG
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سستانهای کشور در دوره زمان  5731تیا  5731پردسختیه شیته در سیین مطالعیه یا سسیتهاده سز
ررسیب پوشش ثبت مرگ تست آمته و سصالح دسده مرگ ،ه رآورد شاخص سمحیت زنیتگ در
تو تولت پردسخته شته و ه م ایسه آن ا سمحتزنتگ مورد سنتظار یرسی کشیور پردسختیه شیته در
وسقع در مطالعه حارر ،سوسل سین وده سست که در شرسیط خطای دسدههای جمعحت کشور ،کتسم
روش و در کتسم ازه سن نتایج تتری رس ه همرسه خوسهت دسشیت و لیذس سیین مطالعیه تقلحید
حساسحت روشهای مختلف ه خطای در دسدههای جمعحّت و میرگ در سییرسن یوده سسیته در
نتحجه رپایه نتایج تقلحدها ،کمترین سختالح سمحت زنتگ

رآورد شته و میورد سنتظیار سز طرییض

نتایج روش توسعه یافته نسدهای من رض فرر س )Extended SEGو در ازههای سن سن

ا

شروع سز سنحن  71تا  81سال و منتت شته ه سنحن  71تا  31سال ،تست آمته
روش نسدهای من رض ه وسحله پرستون و کول و دیگرسن در  5331توسیعه می یا یته سیین
روش مبن

ر سین فرض سست که شمار سفرسد در یک سنّ و در یک زمان خاص رس یر یا شیمار

سفرسدی سست که در آن کوهورت سز آن زمان ه عت فوت م کننته ر سین سساس در یک جمعحّیت
ثا ت شمار فوتهای یک سنّ در آینته رس ر ا فوتهای آن سنّ در زمان حیال ریر

در نیر

رشت م اشته لذس م توسن جمعحّت کنون سنّ  yرس سز طریض فوتهای جاری االتر سز آن سینّ و
نر رشت رآورد کرده سگر شمار فوتها کم رآورد شته اشت ،رآورد شمار آینته فوتها نحز کم
رآورد شته و لذس ا ت سحم فوتهای آینته کوهورتِ رآورد شته سز طرییض شیمار فیوتهیا یر
جمعحّت ه پوشش ثبت فوتها دست م یا حمه در وسقع در سین روش دو نوع جمعحّت رسی هیر
گروه سنّ وجود دسرد :یک جمعحّت رآورد شته سز طریض شمار فوتهای االتر سز آن گروه سن
و یک جمعحّت مشاهته شته رسی آن گروه سنّ ه ا گرفتن نسبت سوّل

ه دوم

ه پوشش ثبیت

فوت ر حسب گروههای سنّ رسحته و سز محانگحن آنتا ه پوشش کل م رسحمه
همان گونه که هحد ه توسعه روش توسزن رشت رسس پردسخت ،نیت و هورییوچ س 5335و
 )5338ا مهرورات

تالش کردنت تا روش نسدهای من رض رس رسی دورهسی حن زمیان  t1و t2

که در آن نحازی ه فرض ثا ت ودن جمعحّت نحسیت ،توسیعه دهنیته در سیین روش در صیورت
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دسترس

ه دسدههای مناسب در مورد متاجرت خالص ،حتّ م توسن فرض سته ودن متاجرت

رس نحز کنار گذسشته نا رسین تنتا دو فرض سز فروض روشهای سیط دسده شیته یرسی سرزییا
پوشش وسقع ثبت فوت اق م مانته یک سینکه پوشش هر سرشماری در مورد جمعحّت یرسی
سنّحن مختلف مشا ه سست و دوّم سینکه پوشش گزسرش فوتها رسی همه سنّحن االتر سز یک سنّ
مشخّص سمثال  51سال) مشا ه سسته مرسحد مقاسبات سین روش در سدسمه آمته سست سمولترسی و
دیگرسن :)2157
در گام سوّل ه رآورد فوتها در دورهسی کیه جمعحّیت در دو زمیان  t1و  t2شیمارش شیته
سست پردسخته م شوده رسی دسدههای که ثبت ساالنه دسرنت ،تستحم تعتسد فوتها در سال شیروع
و پایان دوره رروری سسته پس سز آن نر رشت جمعحّیت یا تصیقحح حاصید سز متیاجرت و
پوشش متهاوت سرشماری ه صورت زیر رآورد م شود:

+δ

که در آن

5 NM x
1

 t 2-t1 5 N x(t1)×5 N x(t 2 )  2
N
)5 x(t

)  N (t

ln  5 x 2
N (t1) 


5 x

 =
5r x
t 2 t1

جمعحّت سنّحن  xتا  x+5در زمان

 xتا  x+5و  t1و  t2تاریخ دو سرشماری هستنته

δ

x ،t

NM

5

تعتسد متاجرسن خالص سینّحن

ییا دلتیا م یتسری یرسی تصیقحح پوشیش

سرشماری نسبت ه یکتیگر سسته م توسن م تسر سوّلحه آن رس صهر فرض کرد و سیسس سز روش
تعمحمیافته موسزنه رشت یا رسه حد همحن روش ه دست آورده
سسس ایت ه رآورد سمحتِ زنتگ سنّحن  71سال و االتر ا فاصله  1ساله تا سنّ شروع گیروه
سنّ

از پردسخته شوده چنت رسه رسی رآورد سین م ادیر وجود دسرده سوّل سستهاده سز منا ع مسیت د

مثد هر رآوردی که پحش سز سین سنجام شته یا سستهاده سز انیک سطالعیات چشیمسنیتسز جمعحّیت
جتان سسازمان ملد )2158ه دوّم سستهاده سز رآوردهای روش تعمیحمیافتیه موسزنیه رشیته سیوّم،
سستهاده سز نسبت تعتسد فوتهای  51تا  73ساله ه تعیتسد فیوتهیای  81تیا  13سیاله و سیسس
رآورد آن سز متل جتول عمر یر

سز جتسول کول و دمن ه و االخره چتارمحن رسه رسی رآورد
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سمحتِ زنتگ سنّحن  71سال و االتر ،سستهاده سز رآوردهای سیتون سمحیتِ زنیتگ همیحن روش یا
نسبت سوّلحه پوشش ثبت مرگ و سسس تکرسر آن ا زمان که تهاوت معن دسری حن سین رآوردها
و رآورد پوشش ثبت فوت وجود نتسشته اشته سین کار ممکن سست دو تا سه مرتبه تکرسر شوده
در مرحله چتارم ه رآورد تعتسد جمعحّت سنّ  xو سسس  xتا  x+4سالگرد تولت یا سسیتهاده سز
فوتهای ثبت شته پردسخته م شوده تعتسد جمعحّت سنّ درست  xسز رس طه زیر ه دست م آیت:
N x =N x+5 exp  5× 5 r x  + 5 D x

exp  2.5× 5 rx 

و رسی سخرین سنّ که شروع سنّ از سست:
2 

N A = ω DA  exp ω rx ×e A - ωrx ×e A
6







در سین دو معادله  Aسنّ شروع در گروه سنّ

از سمثال یرسی  31سیاله و یاالتر رس یر ،)31

r
 n xنر رشت ساالنه جمعحّت در سنّحن  xتا  x+nو  eAسمحتِ زنتگ در سنّ  Aسسته
تعتسد جمعحّت سنّ  xتا  x+4سمحن سالگرد تولت ط دورهسی که فوتها گزسرش شته عبیارت
سست سز:

 N x  N x+5 

5 N x =2.5

سسس جمعحّت سنّحن  xتا  x+4سمحن سالگرد تولت ا سستهاده سز جمعحّت سرشماریها سز طریض
رس طه زیر صورت م گحرد:

1
5 N x (t1 )  5 N x (t 2 ) 2







5 N x = t2 t1

در نتحجه نسبتهای تعتسد سفرسدی که ا سستهاده سز فوتهای ثبت شته رآورد شته یه تعیتسد
سفرسدی که ا سستهاده سز سطالعات سرشماری رآورد شته سست ،مقاسبه م شوده سین نسبت رسی
هر گروه سنّ
سیعن

مست حماً سز ت سحم جمعحّت رآورد شته هر گروه سنّ

ا سستهاده سز تعتسد فوتهیا

 ) 5 N xر جمعحّت رآورد شته ا سستهاده سز سطالعیات سرشیماریهیا سیعنی

 ) n N xیه
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دست م آیته دوّمحن نسبت ه تعتسد سفرسدی که در سنّ  xتا قبد سز سنّ شیروع گیروه سینّ

یاز

قرسر دسرنت مر وط م شود :مجموع جمعحّت سنّ  xتا  A-5ه صورت زیر مقاسبه م شود:
A5

5 Nx



a  x,5

A x N x 

و در نتایت رسی تعححن سطح پوشش گزسرش و ثبت ،س تتس ایت تصمحم گرفت کیه آییا نیر
رشتها نحازی ه تصقحح پوشش نسب جمعحّت سرشماری دسرنت یا خحره سین تصمحم یر سسیاس
نسبت های مقاسبه شته در گام پنجم و نمودسر سین سرقام صورت م گحرده م تسر دلتا رس م تیوسن
سز نتایج روش تعمحم یافته موسزنه رشت ه دست آورد و ر سساس آن و سنتخا
سقتسم ه تهسحر نتایج و سنتخا

گیروههیای سینّ

نتای سنّحن مناسب رسی رآوردها کرده

چنانچه منقن نسبت پوشش در سنّحن اال رو ه سفزسیش گذسرد ،ممکن سست سظتار سینّ در
سنّحن اال ا زرگنمای

هویژه در دسدههای فوت موسجه وده و نا رسین ایت سین سنّحن رس سز دسمنه

سنّ مورد نظر حذح کرده رعکس نسبت پایحن در سنّحن زیر  71سال ممکن سست ناش سز عتم
در نظر گرفتن متاجرت رسی سین سنّحن اشته
در سستهاده سز روش ایت ه خاطر سسرد که مجموعه سنّحن مورد سنتخا

رسی رآورد پوشش

ثبت ،م تسر دلتا که حان کننته تشا ه و تهاوت پوشش دو سرشماری مورد سسیتهاده سسیت و سمحیتِ
زنتگ سنّحن  71سالگ و االتر تا سخرین سنّ که سوّلحن سنّ گروه یاز سسیت ،در محیزسن دقیت
سنّجش و سرزیا

پوشش ثبت فوت در سین روش سحار ححات هستنته سگیر م یتسر دلتیا یزرگ

رآورد شود ،توسل ررسیب پوشش در ط سنّحن ه صورت خط کاهش م یا ت و العکسه سین
سثر رسی گروههای سنّ

ه صورت منهرد حشتر سز حالت تجمع گروههای سسته

سفزون ر آن الزم سست که دسدههای دو زمان  t1و  t2سز منبع مشا ت سنتخا

شونته همچنحن

هنگام که درصت پوشش ثبت فوت کمتر سز  71درصت اشت ،مق ض ایت خروج سیین روش رس
سحار مقتاطانه سستهاده و ترجحقا دو اره دسدهها و سنتخا های خیود رس وسرسی کنیته و یاالخره
خطا در دسدههای سنّ فوت اعن سفزسیش توسل نسبتها ه صورت جزئ تا سنّ کیه سییرسق سز
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آن شروع م شود ه همرسه سفزسیش رو ه اال عت سز آن سنّ سسته جا هجای سینّحن در جمعحّیت
نحز سلگوی زیگزسگ رس در توسل ها ه وجود م آورده

یافتهها
قبد سز پردسختن ه رآورد پوشش ثبت مرگ ،نحاز سست ه ررس دقت دسدههای مورد سسیتهاده
پردسخته شوده لذس در س تتس ه سرزیا

دسدههای جمعحّت و مرگ پردسخته شته و سسس ا سستهاده سز

دسده سصالح شته ه رآورد پوشش ثبت مرگ پردسخته خوسهت شته

 )1داده جمعیت
یک سز متمترین خطاها که سثر زیادی رس ر نتایج روشها دسرد خطای گزسرش سینّ در دسدههیای
جمعحّت و مرگ م اشته سز آنجای که مقاسبات روشها یر حسیب گیروههیای سینّ سنجیام
م شود ،خطای گزسرش سنّ و منت د شتن سفرسد جمعحّت سز یک گروه سنّ

ه گروه سینّ

یاالتر

یا پایحنتر ه صورت مست حم ر نتایج روشها تاثحر م گذسرده پرستون و سلو 5س )5333نشان دسدنت
که حت در یک نظام ثبت کامد وقایع ححات  ،خطای سنّ م توسنت ر رریب پوشیش یه دسیت
آمته سثر گذسرده
سثر خطای سنّ در جمعحّت ر نتایج روشها تایحت شته سست که سلبته در م ایسه ا خطای سنّ
در دسدههای مرگ سثر آن کمتر سست سهحد و دیگرسن  ،2118هحد و دیگرسن  ،2113دورینگتیون و
دیگرسن  ،2113مورسی و دیگرسن )2151ه توزیع سنّ دسدههای جمعحّت در سرشماری یه دالیلی
سز قبحد ترجحح رقم  ،ترجحح سعتسد منتت

ه سرقام خاصی مثید  1ییا  1و ییا عیتم سطیالع فیرد

پاسخگو سز سنّ دقحض خود و سعضای خانوسر م توسنت سز وسقعحت فاصیله گحیرده سیین خطاهیا یه
صورت پست و لنتی های در هرم سن منهرد جمعحّت مشاهته م شونته ا سسیتهاده سز همیوسر
سازی سنّ م توسن ناهموسریهای موجود در سنّحن مجاور رس هیم سصیالح کیرد سسیازمان ملید
)5337ه در مطالعه حارر ،هموسرسازی ا سستهاده سز محانگحنهیای متقیرج جتیت سصیالح سیین
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1 Preston SH, Elo IT
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ناهموسری ها سنجام شت و مطالعه ترکاشونت مرسدآ ادی س )5737نحز نشان سز تاثحرگذسری مثبت سیین
سصالح ر ررسیب پوشش سسته جتت سختصار در نمودسر  5دسدههیای جمعحّیت زنیان در سینحن
منهرد در سال  5731ه صورت گزسرش شته و هموسر شته نشان دسده شته سست5ه همانگونه کیه
مشاهته م شود در جمعحّت هموسر شته سنّحن منهرد سثر ترجحقات رقم سز حن رفته سسته سیین
ناهموسریها که نشان سز خطای گزسرش سنّ هستنت ر نتایج روشها تاثحر م گذسرنته

نمودار  .1توزیع درصدی جمعیّت زنان در سال  1931بر حسب سنین منفرد ،گزارش شده و
هموار شده.

 )۲دادههای مرگ
حشتر مشکالت خطای گزسرش سنّ مرگ در حن زرگسیاالن سسیته زرگسیاالن سحتمیال حشیتری
م رود که شناسنامه نتسشته اشنت ،سمکان تنتا ودن آنتا حشتر سست و لذس ممکن سست سفرسد مطلع سز
سنّ آنتا کمتر وجود دسشته اشت ستحموس  )5335و معموالً ه دلحد پایگاه سجتماع  ،سنّ مرگ آنتا
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 5جتت سختصار صرفا دسدهها در قالب نمودسر آورده شته و سز آوردن جتول توزیع سن و جنس خوددسری شته
سسته
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االتر سعالم م شود سسازمان ملد )5337ه نتایج مطالعات مختلف نشان سز سثر قوی خطیای گیزسرش
سنّ مرگ ر نتایج روشها هستنت سسازمان ملد  ،5337ج میارتحن  ،5331تحمیوس  ،5335یات

5

 ،2112هحد و دیگرسن  ،2113مورسی ودیگرسن  ،2151مولترسی و دیگرسن )2157ه
معموالً در سرزیا

خطای گزسرش سنّ مرگ یه م ایسیه سلگیوی سینّ

یه دسیت آمیته سز

محزسنهای مرگ ثبت شته ا سلگوی سنّ مورد سنتظار در جیتسول سلگیو می پردسزنیته در سصیالح
دسدههای توزیع سنّ مرگها هم سز جتسول سلگو سستهاده م کننت سسازمان ملد  ،5337میولترسی و
دیگرسن )2157ه
مطالعات صورت گرفته در حوزه سلگوی سنّ مرگها در سیرسن نشان سز متهاوت ودن سلگوی
سنّ مرگ در سیرسن نسبت ه متلها م اشنت سکوشش و ساسان  ،5731کوشش و ترکاشیونت
مرسدآ ادی  ،5737ن وی و همکارسن )5733ه سلبته در مطالعات مورد ذکر نظر یر سیین سسیت کیه
مرگومحر ناش سز حوسدث که حشتر در سنّحن جوسن ر م دهنیت اعین تهیاوت سلگیوی سینّ
مرگ کشور سز متلها شتهسنته سز آنجای که خطای گزسرش سنّ مرگ حشیتر در سینّحن یاال ر
م دهت و مرگ ناش سز حوسدث در سین سنّحن سنتج سست ،لذس م توسن سز سلگیوی سرسئیه شیته در
متلها رسی سصالح خطای گزسرش سنّ مرگهای سنّحن اال در سیرسن نحز سستهاده نموده ر سساس
مطالعه کوشش و ترکاشونت مرسدآ ادی س )5737سلگوی سن مرگ در کشور در سینحن سیالمنتی
نزدیک ه متل عموم سازمان ملد سسته نا رسین ،سز متل عموم سیازمان ملید یرسی سصیالح
توزیع سن مرگها در االی سنّ  11سالگ

رسی کلحه سالهای  5731تا  5731سستهاده شته

فوتهای سصالح شته سز طریض سصالح محزسنهای مرگومحر ا سستهاده سز سلگیوی سینّ میتل
عموم سازمان ملد رسی مردسن در سال  5731هعنوسن نمونه در نمودسر  2آورده شته سسته سین
فرسینت رسی هر دو جنس و رسی کلحه سالها در طی دوره زمیان  5731تیا  5731سنجیام شیته
سسته محزسن فوت در گروههای سن در سنحن  71تا  31سالگ پایحنتیر سز میتلهیا و در سینحن
االتر سز  31سالگ در االتر سز متلها قرسر دسرنته سین موروع م توسنت نشان سز تماید ه پحرسن
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1 Bhat

برآورد پوشش ثبت مرگ بزرگساالن در نظام ثبت احوال ایران در 210 ...

در گزسرش کردن سنّ متوف

اشته ه صورت که درصتی سز فوتهای سنحن  71تیا  31سیالگ

ه سنحن االتر سز  31سال منت د شتهسنته

نمودار  .۲تعداد فوت مردان در سنّین منفرد ،گزارش شده و تعدیل شده بر اساس مدل عمومی
سازمان ملل ،سال  ،1931ایران

 )9ضریب پوشش ثبت مرگ بزرگساالن
عنوسن زرگساالن رسی روش های مبتن

ر توزیع سن مرگ ه سین معن سست که سین روشهیا،

شامد فوت کودکان و سطهال نم گردنته در وسقع ،فوت جمعحّت  1ساله و زرگتر در حیوزه سیین
روشها قرسر م گحرده هطور معمول روشها رس ر روی دسدههای گروه نتی سینّ  1سیاله سجیرس
م کننته ه لقاظ عمل م توسن ا دسشتن  3گروه سنّ روشها رس سجرس نموده نیا رسین در زمیان
که گروههای سنّ

حشتر سز سین اشت م توسن ازههای سنّ رس ا وجود حتسقد  3گروه سنّ تیححر

دسده سگر گروههای سنّ تا گروه سنّ

از  31ساله و االتر سدسمه یا ت ،ا شروع سز گروه سنّ  1تیا

 3ساله 53 ،گروه سنّ وجود دسرده سز سین گروههای سنّ  57مورد آنها  1ساله سشامد گروههای
سنّ  1تا  51 ،3تا  51 ،58تا  ،53ههههه 31،تا  )33و گروه سنّ آخر از سست س 31ساله و یاالتر)ه
ا دسشتن  53گروه سنّ و ا گرفتن حتسقد  3گروه سنّ

رسی هر ازه سنّ می تیوسن روشهیای
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مورد ذکر رس در  77ازه سنّ متهاوت سجرس کرده نا رسین ا وجود  7روش فوق و  77یازه سینّ
م توسن ه  737صورت رریب پوشش ثبت فوت رس مقاسبه نموده
یا شیروع سز

نا ر مطالعه ترکاشونت مرسدآ ادی س ،)5737پحشنتاد ر سستهاده سز ازههیای سین

سنحن  71تا  81سال و منتت شته ه سنحن  71تا  31سال سسته در سین ازههیای سین سحتمیال
خطا در رآورد پوشش ثبت فوت حتسقد سسته نیا رسین ،در سیین مطالعیه سز محیانگحن ریرسیب
پوشش ثبت مرگ تست آمته سز سین  52ازههای سن سستهاده خوسهت شته
در جتول  5دسده جمعحّت و مرگ مورد نحاز جتت رآورد پوشش ثبت میرگ یا سسیتهاده سز
روش نسد های من رض فرر توسعه یافته در دوره زمان  5731تا  5731آمته سسیته الزم یه
ذکر سست که دسده جمعحّت مستخرج سز جمعحّت ا تا عحت سیرسن در سرشماری و دسده میرگ یر
گرفته سز نتایج مرگ ثبت شته ه صورت جاری در سازمان ثبت سحوسل سسیته دسده میرگ یرسی
دوره حن سرشماری تجمحع شته سسته ه سین صورت که نصیف میرگ سیال س تیتسی و پاییان
دوره عالوه دسده مرگ سالهای حن دوره تجمحع شته سسته
جدول .1داده جمعیّت و مرگ مبنا جهت برآورد پوشش ثبت فوت با استفاده از روش نسلهای
منقرض فرضی توسعهیافته به تفکیک جنس ،ایران 1931 ،تا 1931
جمعیت
1931

1931

1931

1931

گروه سنی

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

 8-1ساله

7131331

2353213

2318521

2173775

7133711

2383821

7111312

7711551

 3-1ساله

8271153

8173523

2351315

2133331

2337838

2771183

7533177

7128131

 58-51ساله

8183387

8732781

7723353

7577811

2338537

2738338

2313731

2735772

 53-51ساله

7153117

7831231

8728315

8538338

7281387

7573333

2733113

2137873

 28-21ساله

2155173

2758115

8811311

8857353

8133537

8527715

7571527

7175733

 23-21ساله

2757518

2718737

7138873

7838133

8273173

8281721

8183271

7337513

 78-71ساله

5331153

5371173

2338733

2778111

7881338

7815177

8278787

8533135

 73-71ساله

5332351

5323753

2813312

2777772

2332731

2733273

7113173

7851338

 88-81ساله

5817151

5777373

2178375

5331178

2885231

2731337

2377333

2777113

 83-81ساله

332371

5151383

5311158

5312287

5333883

5338518

2858158

2783123
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ادامه جدول .1داده جمعیّت و مرگ مبنا جهت برآورد پوشش ثبت فوت با استفاده از روش نسلهای
منقرض فرضی توسعهیافته به تفکیک جنس ،ایران 1931 ،تا 1931
جمعیت
1931

1931

1931

1931

گروه سنی

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

 18-11ساله

318373

383777

5713235

5783717

5371151

5385721

5381117

5328378

 13-11ساله

313323

782781

313551

315112

5713185

5785588

5781131

5777353

 78-71ساله

388873

722337

355333

327383

377533

335858

5277727

5233357

 73-71ساله

171277

832323

752717

173377

771287

738321

333771

331738

 38-31ساله

881132

733117

133171

158381

117373

117133

177538

715783

 31ساله و حشتر

777371

722173

733177

728331

323818

333128

5151378

311153

مرگ
5731-5731
گروه سن

5731-5731

5731-5731

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

 8-1ساله

511783

33385

18118

81733

71372

23332

 3-1ساله

25817

53383

3225

1717

7353

1283

 58-51ساله

21778

21287

3758

7211

7238

8737

 53-51ساله

87373

77737

27157

52723

57337

3112

 28-21ساله

11332

28331

73511

25323

23387

55583

 23-21ساله

87318

53257

71315

53878

75115

57533

 78-71ساله

81181

57331

71877

57331

75381

58377

 73-71ساله

82873

53352

23387

52381

23131

52333

 88-81ساله

83373

22331

75535

58375

75853

58717

 83-81ساله

17383

23383

73731

53312

77355

53112

 18-11ساله

13357

71823

83117

21331

83187

21157

 13-11ساله

77331

87131

11853

72123

72837

71517

 78-71ساله

38582

71323

12713

73825

77132

81113

 73-71ساله

573311

38711

77883

83117

73331

17711

 38-31ساله

535771

575571

33132

38227

31738

77333

 31ساله و حشتر

811837

771387

771331

711373

738188

731157

ا سعمال روش نسدهای من رض فرر توسعه یافته در ازههای سن منتخیب ،نتیایج پوشیش
ثبت مرگ ه صورت جتول  2ه تهکحک جنس و در یک فاصیله سطمحنیان  31درصیت سز محیانگحن
تست آمته رریب پوشش ثبت مرگ در مردسن االتر سز زنان و در ط زمان سفزسیش

یوده سسیته
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همانطور که مشاهته م شود ،رریب پوشش ثبت مرگ رسی زنان در دوره زمان  5731تیا 5731
در حتود  32/5درصت وده که در دوره زمان  5731تیا  5731یه حیتود  31/5و در دوره زمیان
 5731تا  5731ه  37/3درصت سفزسیش یافته سسیته یرسی میردسن در دوره زمیان  5731تیا 5731
رریب پوشش ثبت مرگ در حتود  33/3درصت و در دوره زمان  5731تا  5731در حیتود 33/1
درصت و در دوره زمان  5731تا  5731سین رریب ه حتود  33/3درصت سفزسیش م یا ته
در جتول  ،7نتایج شاخصهای مرگ ومحر ،قبد و پس سز سصالح دسده مرگ سز طریض ررسیب
پوشش ثبت مرگ آمته سسته محزسن خام مرگ و سمحت زنتگ  ،یا سسیتهاده سز دسده سصیالح نشیته
م ادیر یحرمنط

رس تست دسده سسته پس سز سصالح تعتسد مرگ ا ت سحم آن ر ررسیب پوشش

تست آمته ،هم محزسن خام مرگ و هم سمحت زنتگ سطوح منط تری رس تست می دهیته سلبتیه
سین نتحجه سز سال  5731ه عت سست و نتایج سال  5731همچنان یحرمنط
تست آمته رسی سین سال ،پس سز سصالح نحز یحرمنط

یوده و سمحتزنیتگ

وده و االتر سز سمحتزنتگ سیال 5731

سسته نا رسین م توسن نتحجه گرفت که نتایج رریب پوشش ثبت مرگ یرسی سیال  5731معتبیر
نم اشته سین موروع م توسنت ناش سز عتم رعایت پحشفرضهیای روش یهکارگرفتیه در دسده
سین سال ،عتم یکسان درصت پوشش ثبت و خطای گزسرش سن در سینحن مختلیف ،خطیای در
دسده جمعحت و پایحن ودن سحار زیاد پوشش ثبت اشته
جدول  .۲متوسط ضریب پوشش ثبت فوت با استفاده از روش نسلهای منقرض فرضی
توسعهیافته به تفکیک جنس ،ایران 1931 ،تا 1931
دوره زمانی
 31تا 31
 31تا 31
 31تا 31

جنس

متوسط ضریب پوشش

 31درصد فاصله اطمینان از میانگین

زن

%32/5

%35/3

%32/1

مرد

%33/3

%37/3

%33/3

زن

%31/5

%33/2

%31/3

مرد

%33/8

%37/2

%33/3

زن

%37/3

%32/3

%38/7

مرد

%33/3

%33/3

%33/3
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جدول  .9شاخصهای مرگومیر قبل و بعد از اصالح از طریق ضرایب پوشش ثبت مرگ به
تفکیک جنس ،ایران 1931 ،تا 1931
شاخص
جمعیّت
ایرانی
مرگ
ثبت شده
مرگ
اصالح شده
میزان خام
مرگ
میزان
اصالح شده
امید زندگی
مستقیم
امید زندگی
اصالح شده

1931

1931

1931

1931

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

23352335

23185713

78383873

77383711

77335535

77831717

73117822

73751811

33337

73273

531388

527725

537783

583782

533831

583113

523517

37123

213171

513318

253731

533311

227272

533722

7/7

2/8

1/2

7/3

1/2

8/1

1/1

7/3

8/3

7/3

1/3

1/5

7/5

1/2

1/3

1/5

37/5

33/2

35/5

31/1

37/1

37/3

38/1

33/1

32/1

38/7

73/8

32/7

35/8

38/7

37/2

37/1

نتیجهگیری
تق حض حارر ه هتح سنتسزهگحری پوشش ثبت فوت در کشور سییرسن در دوره زمیان  5731تیا
 5731پردسخته سسته ر سساس مطالعات پحشحن ،ا سستهاده سز روش نسیدهیای من یرض فرری
توسعه یافته و در ازه های سن منتخب ه رآورد پوشش ثبت مرگ پردسخته شته دسدههای مرگ
رگرفتییه سز نظییام ثبییت جییاری مییرگ سییازمان ثبییت سحییوسل و دسده جمعحّییت رگرفتییه سز نتییایج
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سرشماری عموم نهوس و مسکن رسی جمعحّت یا تا عحیت سیرسنی

یوده در س تیتس یه سصیالح

دسدههای مرگ و جمعحّت پردسخته شته
دوره زمان مورد ررس

ر سساس سرشماری ه سه دوره زمیان  5731تیا  5731 ،5731تیا

 5731و  5731تا  5731ت سحم شته و پوشش ثبت مرگ ه صروت حندورهسی رآورد شته نتایج
نشان سز اال ودن پوشش ثبت مرگ رسی مردسن نسبت ه زنان و تبیود پوشیش ثبیت میرگ در
زمان و رسی هر دو جنس وده
در مطالعییات خسییروی و همکییارسن  ،2113پورملییک و همکییارسن  ،5737قییترت ،5737
مقمودیان و همکارسن  ،5735کوشش و همکارسن  ،5737ترکاشونت مرسدآ ادی  ،5737ترکاشیونت
مرسدآ ادی و فالح  ،5733نحز نتایج مشا ت

ه دست آمته سست و سجماع ر سین سست که پوشیش

ثبت مرگ در سیرسن رسی مردسن تتر سز زنان سسته ثبت مرگ مردسن ه دلحد تملیک دسرسیی هیای
خانوسده ،و نحاز ه سنقصار ورثه حشیتر صیورت می گحیرده مطالعیات سنجیام شیته در کشیور یا
مشکالت در سرتباط ا سستهاده سز روشها موسجه هستنت که نمی تیوسن یه خیو

سز نتیایج آنتیا

سستهاده نموده قیترت س ،)5737خسیروی و همکیارسن س ،)2113پورملیک و همکیارسنس )5737و
مقمودیان و همکارسن س ) 5735سز روش تیوسزن یرسس در یرآورد پوشیش ثبیت میرگ سسیتهاده
نمودهسنته ه دلحد عتم رعایت پحشفرضهای سین روش در شرسیط جمعحت کشور ،هویژه سینکیه
سین روشها در ازه های سن مختلف ،نتایج ا وسریانس خوسهنت دسشت ،سسیتهاده سز نتیایج آنتیا
ایت ا سحتحاط اشته ر سساس نتایج مطالعه حارر پوشش ثبت مرگ در کشور ،ر سساس جینس
و در ط زمان در یک رونت منط

تست آمت ،تین صورت که درصت کمثبت مرگ رسی زنان

در دوره زمان  5731تا  5731در حتود  23درصت وده که در دوره زمیان  5731تیا  5731یه
حتود  21درصت و در دوره زمان  5731تا  5731ه  57درصت کاهش یافته سسته یرسی میردسن
در دوره زمان  5731تا  5731درصت کمثبت مرگ در حتود  22درصت و در دوره زمیان 5731
تا  5731در حتود  57درصت و در دوره زمان  5731تا  5731سین رریب ه حیتود  55درصیت
کاهش م یا ته سین نتایج مشا ه ا نتایج کوششی و نحاکیان س ،)5737عحنی زینیا

و همکیارسن

برآورد پوشش ثبت مرگ بزرگساالن در نظام ثبت احوال ایران در 212 ...

س ،)5737ساسییان پییور و همکییارسن س5737و  ،)5733کوششیی س ،)5733حسییحن  ،ترکاشییونت
مرسدآ ادی و عزیزی س ،)5733ساسان پور و خسروی س )5811سسته
سرزیا

نتایج شاخص های مرگ رآورد شته سز طرییض دسده میرگ سصیالح شیته یا درصیت

کمثبت نشان سز سین سست که در سال  ،5731نتایج رریب پوشش تست آمته معتبر نحسیته در
سین خصوص م توسن ه وجود خطای گسترده در دسدههای جمعحت ،گزسرش سن ،و تهیاوت در
پوشش ثبت مرگ در ط سنحن در سین دوره سشاره نموده همچنحن محزسن خام مرگ تست آمیته
رسی سین سال سحار پایحنتر سز حت سنتظار سست و نشان سز پوشش ثبت مرگ سیحار پیایحن یرسی
سین سال سست و روش های رآورد پوشش ثبت مرگ معموال در شرسیط یا پوشیش ثبیت میرگ
سحار رعحف ،خو

عمد نم کننت سدورینگتون و همکارسن  ،2113مولترسی و همکیارسن )2157ه

سز سال  5731ه عت نتایج شاخص ها منط

و سعتباری ر ررسیب پوشیش ثبیت تسیت آمیته

سسته سین نتایج تایحتکننته سین سست که سقتسمات سازمان ثبیت سحیوسل در دهیه  ،5731سزجملیه؛
تشکحد ستاد کشوری پوشش کامد وقایع ححات و تشکحد شبکه سعالم در سال  ،5732رسهسنتسزی
سحستمهای مقل جمعآوری دسده در سال  ،5737طرح شتحت سرجمنیتی و طیرح ریر ت ثبیت
وقایع ححات در سال  ،5738و سامانه یرخط جمیعآوری سطالعیات در سیال  5733سکوششی ،
ترکاشونت و علحزسده  )5737در اال ردن دقت ثبت مرگ تاثحرگذسر وده سست .منط

ودن نتایج

تست آمته همچنحن نشان سز کار رد روش توسعه یافته نسدهای من یرض فرری در دسدههیای
کشور سیرسن سسته توسعه یافته نسدهای من رض فرر

ا سستهاده سز نتایج دوسرشماری ،فررحه

ثا ت ودن جمعحت و عتم متاجرت رس حذح نمودنت ،و سز طرفی در سیین روش یا سسیتهاده سز
معحار حتسقد سنقرسفات ررسیب پوشش در ط سنّحن ،تهاوت پوشش دو سرشماری تقت عنوسن
شاخص دلتا رآورد م شود و سز سین طریض رریب پوشش ثبت فوت رس تعیتید می کنیت و لیذس
نتایج منط تری رس تست م دهت سترکاشونت مرسدآ ادی  ،5737تحموس و مولترسی )2113ه
آنچه که ه صورت کل سز نتایج مطالعه حارر تست م آیت سین سست که نظام ثبیت میرگ
در سحستم ثبتِ سازمان ثبت سحوسل سیرسن رو ه تبود وده و دقت ثبت مرگ در آن رو ه سفزسیش
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سسته در پایان م توسن نتحجه گرفت که دسدههای ثبت ححات در زمحنه فوت زرگساالن ا وجیود
خطاهای که در آنتا وجود دسرد هنوز هم م توسننت در رآورد سطح و رونت مرگومحر زرگساالن
سرزشمنت اشنته ا سستهاده سز روشهای مبتن

ر توزیع سن فوتها م توسن درصت پوشش سیین

دسدهها رس دقحضتر نمود و لذس ترهمنتی حشتری سز آنتا دسشته سلبته در سستهاده سز سین روشها هیم
ایت توجه نمود که خطا در دسدهها و فروض مورد نحاز ر نتحجه تست آمیته تاثحرگیذسر سسیت و
ممکن سست رریب پوشش تست آمته رس حش رآورد یا کم رآورد کنته یا سیین حیال یاز هیم
م توسن سنتظار دسشت که حت در شرسیط خطا در دسدهها و فروض مورد نحاز روشها ،یا لقیاظ
نمودن تمتحتست سطح سعتماد ه نتحجه تست آمته رس اال رده نا رسین حت در یتترین شیرسیط
خطای در دسدهها نبایت آنتا رس دور ریخت و یا سصیالح آنتیا رس یحیرممکن دسنسیته می تیوسن یا
سستهاده سز روشهای جمعحتشناخت دسدهها رس سصالح نمود و قتم کوچک در جتت اال یردن
دقت سنتسزهگحری شاخصهای مرگومحر زرگساالن ردسشته

منابع
 -س تی ،علحررا س)5733ه " ررس

مشکالت ثبت مرگومحر و علد مر وطه در کشور و سرسئهی

رسهکارهای مناسب"ه فصلنامهی جمعیّت ،دوره  3س31-555 :)23ه
 -س تی ،علحررا ،مقمّت کاظم ،فاطمه سسلم  ،حمحت علوی ،و ناصر تنامپور س)5733ه " رآورد محزسن

مرگومحر خام کشور ا سستهاده سز روشهای گحر و از گحر ،ر سساس سطالعات شتر گرگان"،
فصلنامه پایش ،دوره  3س55-57 :)5ه
 سمحرخسروی ،سرژنگ ،یتسهلل فرهادی س)5737ه "ورعحّت ثبت رویتسدها و سطح مرگ و محره مطالعهیموردی شترستان دسمیان" ،فصلنامه جمعیت ،دوره  2س5-25 :)3ه
 آریآگاه ،سدوسرد س ،)5733روشهای تحلیل جمعیّت ،سترجمهی فاروق سمحن مظهری) ،تبریز:سنتشارست سحرسره
 آقا ،هما س)5733ه مقاسبه جتول عمر خالصه و کامد سستانهای سیرسن رسی سال  ،5731تترسن:گزسرش طرح پژوهش مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعحت

آسحا و سقحانوسحه.

برآورد پوشش ثبت مرگ بزرگساالن در نظام ثبت احوال ایران در 212 ...
 -ترکاشونت مرسدآ ادی ،مقمت س)5737ه "تقلحد حسّاسحت و از آزمون روشهای سرزیا

ثبت مرگ

زرگساالن س ا سستهاده سز دسدههای سستانهای سیرسن ط ّ  5731-31و  ،")5731-31رسالهی دکتری
جمعحتشناس  ،دسنشگاه تترسن :دسنشکته علوم سجتماع ه
 -ترکاشونت مرسدآ ادی ،مقمت ،حسن فالح س)5733ه "سرزیا

پوشش ثبت فوت در سازمان ثبت سحوسل

سیرسن مورد مطالعه :سستان یزد ،سال  ،"5731جامعه شناسی کاربردی 75 ،س25-78 :)7ه
 -ترکاشونت مرسدآ ادی ،مقمت ،مرجان رشونت س)5732ه "سرزیا

گزسرش سنّ و جنس در سرشماری

 5731و م ایسه آن ا  ،"5731م اله سرسئه شته در پنجمحن همایش آمار رسم سیرسن ،تقلحد یافتههای
سرشماری  ،5731دسنشگاه تر حت مترس تترسن 1 ،و  7آذرماه 5732ه
 -حسحن  ،حاتم ،مقمت ترکاشونت مرسدآ ادی ،عاطهه عزیزی شاکر س)5733ه " رآورد پوشش ثبت مرگ

و ساخت جتول عمر مست حم رسی سستانهای سیرسن در دورهی  5731ی  "5731نامه انجمن جمعیّت
شناسی ایران ،دوره  ،51س31-511 :)71ه
 ح ان  ،حمحت و مرسدی م تم مقمود س)5738ه سولویتها در علد و عوسمد کمثبت و دیرثبت مرگ،تترسن :سازمان ثبت سحوسل ،دفتر آمار و سطالعات جمعحّته
 ح ان  ،حمحت و مرسدی م تم مقمود س)5731ه ررس تاثحر عوسمد درون و رون سازمانثبت وقایع ححات

ر ورعحّت

ا تاکحت ر آمارهای والدت و مرگ ،تترسن :سازمان ثبت سحوسل کشور ،ستاد

کشوری پوشش ثبت ه موقع وقایع ححات ه
 دفتر آمار و سطالعات جمعحّت س)5731ه ررس علد و عوسمد دیرثبت و کمثبت  ،تترسن :سازمان ثبتسحوسل ،دفتر آمار و سطالعات جمعحّته

 دفتر جمعحّت سازمان ملد متقت س)5731ه روشهای ارزیابی کیفیت آمارهای اساسی مربوط بهبرآوردهای جمعیّتی ،سترجمهی کریم منصورفر) ،تترسن :سنتشارست سمحرکبحره

 رحمان  ،عل سکبر س)5737ه بررسی مشکالت نظام سنتی ثبت احوال در ایران با هدف تحول ونوآوری ،تترسن :سازمان ثبت سحوسل ،دفتر آمار و سطالعات جمعحّته
 رشحتی ،س رسهحم س)5733ه " ررس و م ایسهی رونت ثبت مرگ و مقاسبهی نر آن در کشور" ،م الهسرسئه شته در نخستحن سمحنار سنجمن جمعحّتشناس سیرسن ،تترسن :دسنشکته علوم سجتماع دسنشگاه
تترسنه
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 زنجان  ،حبحبسله س)5732ه ارزیابی ثبت اطالعات وقایع حیاتی (والدت ،مرگ و مهاجرتهایداخلی) مکان محور ،تترسن :سازمان ثبت سحوسل کشور ،دفتر آمار و سطالعات جمعحّت ه
 زنجان  ،حبحبسله س)5732ه " ررس مرگ و محر در سیرسن سز دسدههای ثبت سحوسل" ،فصلنامه جمعیت،دوره  5س 7و 73-33 :)8ه
 زنجان  ،حبحبسله س)5733ه"جتسول مرگومحر سیرسن رسی سال  ،"5731فصلنامه تامین اجتماعی ،دوره 5س11-37 :)2ه
 سازمان ثبت سحوسل کشور س)5733ه گزارش طرح پایش کشوری ثبت رویدادهای حیاتی ،تترسن:سازمان ثبت سحوسل کشوره
 -ساسان پور ،مقمت و سردشحر خسروی س)5811ه " ررس ستم مرگ و محر قا د سجتنا

در تبود سمحت

زنتگ کشور ط سال های  ،"5731-31مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم27 ،س738-731 ،)8ه
 -ساسان

پور ،مقمت ،مجحت کوشش  ،عباس عسکری نتوشن و سردشحر خسروی س)5737ه "ن ش

تیححرست سنّ و علت مرگ در سفزسیش سمحت زنتگ در سیرسن در دهه سخحر" ،نامه انجمن جمعیّت
شناسی ایرانه شماره 578-513 :28ه
 سرسی  ،حسنّ س)5732ه روشهای مقدماتی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیّت س ا تاکحت ر ترکحبسنّ جمعحّت) ،تترسن :سنتشارست دسنشگاه عالمه طباطبای ه

 سرسی  ،حسن س)5732ه روشهای مقدماتی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیّت (با تاکید بر ترکیبسنّی جمعیّت) ،تترسن :سنتشارست دسنشگاه عالمه طباطبای ه
 شریه  ،منصور س)5733ه ررس علد تاخحر حش سز یک سال سز وقوع رویتسد تا ثبت وقایع ححاتوالدت و مرگ در زمان ثبت ،سازمان ثبت سحوسل کشور ،دفتر آمار و سطالعات جمعحّت ه
 شکوهمنت ،معصومه س)5731ه " ررس عوسمد مؤثر ر ثبت دیرهنگام والدت و مرگ در شترستانسهوسز" ،پایاننامهی کارشناس سرشت ،دسنشگاه آزسد سسالم  ،وسحت شوشتره
 صا ری ،عبتسله س)5733ه "علد و عوسمد کمثبت و دیرثبت " ،م اله سرسئه شته در سومحن سمحنار ملآمارهای ححات  ،تترسنه

برآورد پوشش ثبت مرگ بزرگساالن در نظام ثبت احوال ایران در 200 ...
 صنتوق جمعحّت ملد متقت ،دفتر آمار و سطالعات جمعحّت س)5738ه سولویتها و حتود عوسمد مؤثرر کمثبت و دیرثبت سمرگ و والدت) سز نگاه دستسنترکارسن خبره ثبت سحوسل ،تترسن :سازمان ثبت
سحوسل ،دفتر آمار و سطالعات جمعحّته
 -رریام  ،حسحن س)5733ه "سرزیا

سرشماری سال  5731کد کشور در مناطض شتری و روستای

ه

تهکحک جنسحت" ،فصلنامه جمعیّت ،دوره  53س517-571 :)73-31
 عسکری نتوشن ،عباس ،مقمت ساسان پور ،مجحت کوشش و سردشحر خسروی س)5733ه "سلگویتهاوت جنس مرگومحر در سیرسن ط سالهای 5731ی"5738ه زن در توسعه و سیاست57 ،س:)7
873-851ه
 -علحزسده ،مرجان س)5733ه "سرزیا

و مطالعه ن ش عوسمد سازمان و یحر سازمان

ر پوشش ثبت

مرگ و محر در سال  ،"5737پایاننامهی کارشناس سرشت جمعحتشناس  ،دسنشگاه آزسد سسالم  ،وسحت
تترسن شماله
 عحن زینا  ،حسن ،عل ساجتی ،زهرس ررائ  ،طه نورسللت  ،علحررا زسهتیان ،سردشحر خسروی،فریته شمس قتهرخ س)5737ه مدلسازی و پیشبینی مرگومیر در ایران ،1931-12۲1 :تترسن:
پژوهشکته آماره
 قترت  ،شهحعه س)5737ه "سطح و سلگوی مرگومحر در سیرسن ا تأکحت ر عوسمد سجتماع و سقتصادیمرتبط ا آن" ،پایاننامهی دکتری جمعحتشناس  ،دسنشگاه تترسن ،دسنشکته علوم سجتماع ه
 کارگر رسر  ،متتی س)5733ه ررس علد دیرثبت و کمثبت رویتسدهای ححات در سستان خرسسانررویه تترسن :سازمان ثبت سحوسل ،دفتر مطالعات جمعحت ه
 کمحجان  ،سکبر ،مجحت کوشش و لحل نحاکان س)5732ه " رآورد و پحش حن نر مرگومحر در سیرسن اسستهاده سز متل ل -کارتر" ،پژوهشنامه بیمه ،سال  ،23شماره 5-21 :8ه
 -کوشش

مجحت و لحل

نحاکان س)5737ه جدول عمر کشور در سالهای  1931و  ،1931تترسن:

پژوهشکته حمه ،سازمان حمه مرکزی سیرسن
 -کوشش

مجحت ،مقمّت ترکاشونت و مرجان علحزسده س)5737ه "تتحه و توسعه رسهنمای سنتسزهگحری

شاخصهای مرگومحر و آزمون متل

رسی پوشش کامد و ههنگام آمار ثبت مرگ کشور سسستانها و

 208نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال شانزدهم ،شماره سی و یکم ،بهار و تابستان 0011
شترستانهای  511هزسر نهری و حشتر سیرسن)" ،تترسن :طرح پژوهش

ا حمایت سازمان ثبت سحوسل

کشور و صنتوق جمعحّت ملد متقته
 کوشش  ،مجحت س)5733ه جتسول عمر کشور در سال  5731رسساس آمارهای ثبت مرگ در سیرسن،تترسن :پژوهشکته حمه؛ گروه پژوهش

حمههای سشخاص ،گزسرش پژوهش سهارش

حمه مرکزی

جهسهسیرسن :شماره 3ه
 الریجان  ،سیرج س)5733ه ررس دیر ثبت رویتسدهای ححات والدت و مرگ و عوسمد سجتماع مؤثر رآن در شترستان قزوین ،تترسن :سازمان ثبت سحوسل کشور ،دفتر مطالعات جمعحت ه
 مقمودیان ،حسحن ،مجحت کوشش  ،مقمّت ترکاشونت و مرجان رشونت س)5735ه ررس و م ایسهویژگ های سقتصادی و سجتماع و فرهنگ سستانهای کشور ا تاکحت ر شاخصهای جمعحّت  :تترسن:
صنتوق جمعحت ملد متقت در سیرسن ،طرح پژوهش

ا حمایت سازمان ثبت سحوسل کشور و دسنشگاه

تترسن در رنامه صنتوق جمعحّت و توسعهه
 مؤمنطایهه ،معصومه س)5733ه مطالعهی دیر ثبت رویتسدهای زیست والدت و مرگ و عوسمد مؤثر رآن در شترستان مشتت در سال  ،5733پایاننامهی کارشناس سرشت جمعحتشناس  ،دسنشگاه آزسد
سسالم  ،وسحت تترسن مرکزه
 محرزسی  ،مقمت س)5735ه گفتاری در باب جمعیّتشناسی کاربردی ،تترسن :سنتشارست دسنشگاه تترسنه محریان ،عل س)5731ه رتبه نتی عوسمد تأخحر در ثبت والدت و مرگ ،تترسن ،سازمان ثبت سحوسلکشور ،دفتر آمار و سطالعات جمعحّت ه

 محرزسی  ،مقمت س)5731ه برآرود و تحلیل شاخصهای حیاتی -جمعیتی کشور در سرشماریهای 1931و  ،1931تترسن :مؤسسه مطالعات و تق ح ات سجتماع  ،دسنشگاه تترسنه
 ن وی ،مقسن ،فریت س وسلقسن  ،فرشاد پورملک ،ناهحت جعهری ،مازیار مرسدی الکه ،ا ک عشرت  ،وهمکارسن س)5733ه " ار حماریها و آسحبها در سیرسن در سال  ،"5732مجله اپیدمیولوژی ایرانه 8
س5-53: )5ه
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Estimation of Adult Death Registration Coverage in Iran’s
Civil Registration System during the period 1996 to 2016:
Application of the Extended Synthetic Extinct Generations
Method
Mohammad Torkashvand Moradabadi1

Abstract

Death registration coverage is under-registered in developing
countries. The aim of this study is to investigate the coverage of
death registration in Iran during the period 1996 to 2016. The
data include population data from the 1996 to 2016 censuses and
the current registered death data during the same period. After
evaluation of the population and death data, the death registration
coverage has been estimated. The death registration coverage
coefficients have been estimated using the Extended Synthetic
Extinct Generations method for different age ranges by sex and
for the three periods of 1996 to 2006, 2006 to 2011 and 2011 to
2016 in the whole country. The average adult death registration
coverage coefficients in the mentioned periods were estimated at
76.7 to 78.9, 86.2 to 88.8, and 87.7 to 89.9 for men and 71.7 to
72.5, 79.2 to 80.9, and 82.8 to 84.6 for women, respectively. The
results show that although the death registration data have less
registration error, these data can be corrected and can be used to
directly estimate mortality indicators by age and sex and to
identify the trend and level of mortality in the country.

Keywords

Civil registration, death registration, under-registration, Synthetic
Extinct Generations, Iran
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